JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli
testületi ülésén 2003. augusztus 11-én Gyömrő, a Szabadság tér 1. sz.
alatti tanácskozó teremben.

Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Balogh Béla, Garamszegi Sándor
képviselő, Hodruszky Lajos, Mezey Attila alpolgármester, Murvai
Lászlóné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt, Szabadi László,
Székely Attila, Dr. Tóth János képviselő

Távolmaradását
jelezte:

Távolmaradását
nem jelezte:
Tanácskozási
joggal részt vett:

Garádi István, Hajdú András, Nagy Tiborné, Dr. Török Gábor
képviselő

Spaits Miklós képviselő

Kosztelnik Károlyné, közig. és lakosságszolg. irodavezető
Rontó Zoltán, műsz. iroda

Gyenes Levente polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 12
képviselő van jelen, a rendkívüli testületi ülést megnyitja. Garádi István, Hajdú András, Nagy
Tiborné és Dr. Török Gábor képviselők szabadság miatt vannak távol.
A jegyzőkönyvet Sutús Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester:
A kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e hozzászólás? Amennyiben nincs, kéri a
szavazást a napirendek elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

Napirendek

tárgyalása:

1. napirendi pont:
A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Felkéri Dr. Tóth János képviselőt, ismertesse a napirendet.
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/Spaits Miklós képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma: 13 fő./
Dr. Tóth János képviselő:
A 29/1999. (XII.15.) számú alaprendelet ezen részét már egyszer módosították, ismét ez
kerülne módosításra. A rendelet 3. § (3) bekezdése módosulna 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra.
Bevezetésre kerülne, hogy a díj és az emlékplakett postumus is adományozható lenne, amivel
pénzjutalom nem jár.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a rendeletmódosítást elfogadja, szavazzon.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a

16/2003. sz.

rendeletét

a 29/1999. (XII.15.) sz., a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
rendelet módosításáról.

2. napirendi pont:
A Gyömrői Római Katolikus Egyházközséggel kötött bérleti szerződés módosítása.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Tóth János képviselő:
Ne felejtse el senki, hogy a testület már megszavazta az egyház kétszer 800.000,- Ft
támogatását különböző pályázatokon való részvétel fedezetének céljára. Az egyházzal kötött
bérleti szerződés átdolgozásra került együttműködési-üzemeltetési megállapodássá, csak a
szükséges változtatásokat hajtották benne végre, érdemi változás nincs.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Néhány észrevétele van a megállapodással kapcsolatban. A 2/d. pontban foglaltakat nem érti,
hogy milyen igényei voltak az önkormányzatnak, amit az egyház teljesített.
Dr. Tóth János képviselő:
Az a pont a múltra vonatkozik, amit már teljesítettek.
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Hodruszky Lajos alpolgármester:
A 3/e. pont utolsó mondatát nem érti.
Dr. Tóth János képviselő:
Ha például 500.000,- Ft-ot kifizet az önkormányzat önrészként az egyháznak, a 800.000,- Ftból a maradék 300.000,- Ft-ot állagmegóvásra kell fordítani.
Murvai Lászlóné képviselő:
Egyetért Hodruszky Lajos alpolgármester úr hozzászólásával, nincs teljes egészében
lefektetve minden a megállapodásban. Egy együttműködési megállapodásnál pontosan fel kell
vetni, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak a fenntartás. Az egyház fizet-e egyáltalán az
önkormányzatnak villanyszámlát, vízdíjat, fűtési díjat, fizet-e azért, hogy a havat
eltakaríttatják, a füvet lenyíratják?
/Hajdú András képviselő megérkezett. Jelenlévő képviselők száma: 14 fő./
Murvai Lászlóné képviselő:
Azért nem tudja elfogadni ezt a megállapodást, mert nincs benne minden konkrétan leírva,
amire szükség lenne. Egy kicsit nagyvonalú ez a megállapodás.
Dr. Tóth János képviselő:
El lehet vitatkozni ezen a megállapodáson még nagyon sokáig, ugyanakkor elmondja, hogy az
átdolgozásra került bérleti szerződés már elfogadásra került, csak átdolgozták
együttműködési-üzemeltetési megállapodássá. Nem mostantól fog életbe lépni, hanem
visszamenőlegesen 2003. január 1-i hatállyal.
Sigmond Zsolt képviselő:
Azt is figyelembe kell venni, hogy a kistermek költségei gyakorlatilag nagyon csekély
költséget jelentenek a művelődési ház egészét tekintve. Ezzel a 800.000,- Ft-tal az
önkormányzat nagyon jól jár.
Székely Attila képviselő:
Az egyházzal folytatott tárgyalások kezdetekor jóval magasabb összegről indultak el, mint
ami a megállapodásban szerepel. A cserkésztermet szinte nem is használják évi 1-2
alkalomtól eltekintve. A közösségi termet használják vasárnaponként a mise után 2 óra
hosszat. A rezsiköltség, a villany, a fűtés nagyon minimális a használati díjhoz képest.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha a cserkésztermet évente csak 1-2 alkalommal használják, ez a helyiség nem lenne jó a
nyugdíjas klubnak öltöző céljára?
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Székely Attila képviselő:
Ez még kisebb helyiség, mint a jelenlegi.
Gyenes Levente polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

160/2003. (08.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az 59/2003. (03.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Gyömrői Római Katolikus
Egyházközséggel (2230 Gyömrő, Frangepán u. 32-34.)
együttműködési-üzemeltetési megállapodást köt a
Petőfi Sándor Művelődési Ház használatára vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködésiüzemeltetési megállapodást írja alá.

Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:
2003. évi útépítési ütemre kiírandó pályázatok megtárgyalása.
/melléklet!/
Gyenes Levente polgármester:
Felkéri Mezey Attila alpolgármestert a napirend előterjesztésére.
Mezey Attila alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évre a testület négy utca aszfaltozását tervezte. A kiküldött
előterjesztés a műszaki tartalmat foglalja össze. Több útépítő cégnek küldték meg az ajánlati
felhívást. Ebből összesen öt értékelhető ajánlat érkezett. Az egész útépítési koncepcióról
érdemes tudni, hogy ezek az utak gyűjtőútként funkcionálnának. A testület a szeptemberi
ülésen fogja tárgyalni Gyömrő teljes területének az aszfaltozását előirányzó aszfaltozási
tervet, amely lakossági beszállással is kombinálódna. Ez azt jelentené, hogy bizonyos fokú
lakossági önrész vállalás esetén az utcában megépül a szilárd burkolat, ami igazából egy
pormentesítési célt szolgálna, egy vékonyabb aszfaltréteget kapnának. Jó volna elkerülni azt,
ami a csatornázáskor kialakult, hogy egyes településrészeken más összegbe került a
szolgáltatás. Ezért célszerű lenne a teljes településre vonatkozóan a szeptemberi ülésen egy
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határozatot megfogalmazni, hogy mennyi Gyömrőn jelen pillanatban az egy érdekeltségi
egységre jutó beszállási összeg. Amennyiben a lakosság saját magát megszervezi, ebben az
esetben továbbléphetne az aszfaltozás. Ehhez legalább 90%-os szervezés kell utcánként. Az a
javaslat született, hogy az OTP LTP-t is igénybe lehetne venni. Ennek érdekében arra kéri a
testületet, hogy a döntést halasszák el a szeptemberi rendes testületi ülésre. A szervezés ebben
az esetben megindulhat, a lakosság tájékoztatása megtörténhet, és még mindig nincs kizárva,
hogy ezekben az utcákban az idei évben az aszfaltozás megtörténik, jövőre pedig a
keresztutcák is elkészülhetnek, amennyiben a lakosság megszervezi önmagát. A bizottsági
tárgyaláson túl vannak, a pályázati anyagok összeállításra kerültek, a cégek vállalták, hogy
rövid határidővel a munkákat elvégzik, de az egységesítés érdekében most az lenne a javaslat,
hogy a döntést halasszák el, és a szeptemberi testületi ülésen térjenek vissza rá, addigra
előfordulhat, hogy egy-egy utca önszervező formában megszervezi magát, és ebben az
esetben egy már kialakult rendszerrel léphetünk tovább. A döntést halasszák el egy hónappal,
a pályázati anyagokat hagyják úgy, ahogy vannak, bizottsági tárgyalást nem kell tartani, és
akkor visszahozzák a testület elé, amennyiben a szervezés eredménnyel jár.
Szabadi László képviselő:
A lakossági tájékoztatást, szervezést hogyan fogják csinálni, mi az elképzelés ezzel
kapcsolatban? Úgy lehet ráhangolni a lakosságot, ha az ügy nagyon jól elő van készítve. Az
aszfaltozás mind a lakosság, mind a város érdeke.
Gyenes Levente polgármester:
A legutolsó felmérések szerint és az OTP-vel folytatott tárgyalás értelmében 45.000,- Ft-ot
kellene házanként befizetni.
Dr. Tóth János képviselő:
Minden házra kiterjed, tehát a már aszfalttal rendelkezőkre is?
Gyenes Levente polgármester:
Így van. Amennyiben egy utca legalább 90%-ban megszervezi magát, vagy e fölött, akkor 2
szembelévő ház ad 90.000,- Ft-ot, a fölötte levő részt, kb. ugyanekkora összeget, tehát
90.000,- Ft-ot az OTP az önkormányzatnak nyújtott hitel formájában mögé tudja tenni. Ha a
lakos ilyen OTP LTP-s megtakarítást vesz igénybe, akkor az állam 30%-ot dotál az ilyen
megtakarításban. Tehát gyakorlatilag úgy nézne ki, hogy 90.000,- Ft a 2 szembelévő háztól,
plusz 90.000,- Ft az önkormányzati önerő, amit az önkormányzatnak hitel formájában kellene
felvennie. Az OTP azt mondta, hogy 250 millió Ft ilyen jellegű hitelt tudnának adni az
önkormányzatnak, de beszélhetnek nagyobb összegről is. Az önkormányzatnak tehát 250
millió Ft áll rendelkezésre, ez kb. a városnak a bő 1/3-ára lenne elegendő. Ezzel a
konstrukcióval – csak úgy szondázás jelleggel – már az Eskü utca azt mondta, hogy 100%ban 2 nap megszervezte önmagát. Kossuth Pál összehívott egy rögtönzött utcagyűlést, amin ő
és Hodruszky alpolgármester úr is részt vett. Szükséges az, hogy néhány nagyon jó agitátor
legyen, mert a lakosságot nagyon megfelelően, minden részletre kiterjedően tájékoztatni kell.
Ebben nemcsak az van benne, hogy be kell szállni, hanem például az is, hogy a csapadékvízelvezetésben szintén közre kell működni az árkok kiásásával, műszaki vezetés mellett, illetve
azt ki kell tisztítani, annak a költségét valamilyen módon vállalni, hiszen ebben az összegben
csak az van benne, hogy adott szélességű és adott vastagságú aszfaltszőnyeget terítenek az
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előre legréderezett utcákra. A gréderezést a kht. végzi, zúzottkővel leterítik. Már nagyon sok
utca – 1-2 utca kivételével – végig lett gréderezve, le lett simítva. Most kap a kht. egy újabb
nagy úthengert, ami még erősebb nyomatékot tud biztosítani. Hasonlóan képzelik el, mint
Ecseren, ahol szintén évekig csak kavicsszőnyeg volt, azt végigborították 4 cm vastagságú
aszfalttal, ez 3 éve történt, és az ecseri utcák még mindig ugyanúgy néznek ki, nincs rajta
töredezettség, nem igényeltek komolyabb javítást. Súlykorlátozást vezettek be rajtuk, tehát a
nagy teherautók nem közlekedhetnek rajta.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha az árkot saját maga készíti el, akkor nem kell hozzájárulnia semmivel sem?
Gyenes Levente polgármester:
Csak 45.000,- Ft-tal.
Murvai Lászlóné képviselő:
Ha a szervezés megtörténik egy utcában, akkor mit lehet mondani nekik, hogy mennyi időn
belül kezdik el az aszfaltozást?
Gyenes Levente polgármester:
Ha az utcában a 90%-os szervezettség megvan, akkor azonnal elkezdhető a munka.
Murvai Lászlóné képviselő:
A polgármester úr rosszul van tájékoztatva, mert a Horváth és a Klotild telepen az Ady Endre
utca kivételével egyetlen egy utca sem lett elkészítve. A polgármester úr ígérte neki 2-3
hónappal ezelőtt, hogy megnézi a Hattyú utcát, ahol a mai napig nem történt semmi. A Liszt
Ferenc utcában tengelytörés is volt.
Gyenes Levente polgármester:
Adtak a testület elé is egy ütemtervet és az újságban is megjelent, hogy melyik utca mikor
kerül sorra, és abban a felhívásban kérték a lakosságot, tegyék lehetővé, hogy az utcát
gréderezni lehessen. Megnézte a kérdéses utcákat, egyeztetett a kht. vezetőjével, aki mondta,
hogy azt is berakja az ütemtervbe. Utánanéz a dolognak. Nem lóugrás szerint haladnak,
hanem egymás melletti utcákon haladnak végig, elképzelhető, hogy arra a részre még nem
jutottak el.
Hajdú András képviselő:
Szeretné kérni az önkormányzatot, készítsen rövid tájékoztatót a szervezésről, hogy kellően
tájékoztatva legyenek azok, akik ezzel a szervezéssel szeretnének foglalkozni. Legyenek
leírva benne a legfontosabb dolgok, gondol itt a határidőkre, a befizetés módjára, a lakosság
által elvégzendő munkálatokra. Ennek ellenére biztosan lesznek olyan kérdések, amelyekre
nem lesznek felkészülve. Ilyen például a sarki házak esete, előfordul olyan, ahol legalább 40
méter utcafront van.
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Gyenes Levente polgármester:
Nekik is ugyanannyit kell befizetni, mint aki nem sarki telken lakik. Úgy lett kikalkulálva ez a
45.000,- Ft, hogy a teljes Gyömrő utcahosszát osztották vissza a házak számával, egy
átlagszám jött ki. Ettől függetlenül azt mondja, hogy nem lenne túl fair azt mondani, hogy
akinek hosszabb az utcafrontja, az többet fizet, mint akinek kevesebb.
Hajdú András képviselő:
Ugye a sarki házak oda fizetnek, ahová számozva vannak?
Gyenes Levente polgármester:
Igen. Vállalja, hogy minden egyes utcagyűlésre elmegy, és maga is elmondja a dolgokat. A
tájékoztatót a szeptemberi ülésre elkészítik. Ez annyira közösségi érdek, hogy minden
képviselőnek részt kell ebben vennie, mert egyrészt nagyon fontos a lakosok teljes körű
tájékoztatása, másrészt azért fontos, mert nagyon várják az aszfaltos utakat. A legfontosabb,
hogy minden utcában mindenki ugyanazt mondja, mint a szomszéd utcában. Véletlenül se
hangozzon el se több, se kevesebb, mint a másik helyen.
Hajdú András képviselő:
Mi van a fennmaradó 10%-kal, aki nem kíván beszállni?
Gyenes Levente polgármester:
Sajnos nem lehet kötelezni őket a hozzájárulás befizetésére. Már gondolkozott a népszavazás
lehetőségén is, de sajnos erre nincs mód. A tájékoztatóban azt mindenképpen el kell mondani,
hogy a 77 utcából arra a 35 utcára lesz pénz, akik legelőször jelentkeznek, hogy
megszervezték magukat. Az Eskü utcában van néhány olyan idős lakos, akik nem engedhetik
meg maguknak, hogy beszálljanak, erre a többi Eskü utcai lakos azt mondta, hogy inkább
vállalják és összedobják az ő részüket is azért, hogy minél előbb aszfaltozhassanak.
Dr. Tóth János képviselő:
Ahogy polgármester úr is elmondta, az állami támogatás ebben az esetben az általa
összegyűjtött pénz 30%-áig külön jár. Addig ne kezdődjön meg a lakosság tájékoztatása, amíg
a tájékoztató anyag el nem készül.
Sigmond Zsolt képviselő:
Egyetért azzal, hogy legyen egységes a tájékoztatás. Az OTP-nél létezik egy olyan kb. 5 fős
csoport, akik kizárólag LTP-s szerződéskötésekkel foglalkoznak. Ezt a csoportot ide tudják
hívni, ha kell, akkor ők is nagyon szívesen részt vennének az agitálásban, szerződéskötésben.
Ők nagyon jó tanácsokkal tudnák ellátni az önkormányzatot a szervezésre vonatkozóan.
Gyenes Levente polgármester:
Akkor kérnek egy tájékoztatást tőlük a testület számára, és hogyha azt látják, hogy fel tudják
készíteni a képviselőket, és közre tudnak működni, akkor érdemes ebbe belemenni.
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Természetesen ez vonatkozik a jelenlegi aszfaltos utakra is. Például a Nefelejcs utca egy része
– miután megtudták az Eskü utcaiaktól, hogy valami szerveződik – már jelentkezett nála,
hogy ott olyan rossz az út, hogy akár ők maguk is beszállnának az újraaszfaltozásra. A Szt.
Imre utcában ugyanez a helyzet.
Hajdú András képviselő:
Az előterjesztésben szereplő utcákban az önkormányzat végzi a szervezést?
Gyenes Levente polgármester:
Igen, ott az önkormányzatnak kell szervezni, számítanának a képviselők segítségére. Azért is
kérte, hogy halasszák el a döntést szeptemberre, mert úgy érzi, hogy most 4 utcára kaptak
állami támogatást és hozzá tudnak rakni egy kis önerőt, ezt a 4 utcát le tudnák aszfaltozni.
Egészen más műszaki tartalommal kell leaszfaltozni a gyűjtőutat, mint egy pormentesített
utat. Ezzel együtt ha most 4 utcát leaszfaltoznak, akkor a lakosság azt fogja mondani, hogy
lám nekik nem kellett fizetniük, így ők sem fognak fizetni, megvárják, amíg leaszfaltozzák
nekik. Kemény agitációt kell végrehajtani, hogy ott is szálljanak be.
Murvai Lászlóné képviselő:
Az biztos, hogy az önkormányzatnak mindenféleképpen hitelt kell felvennie?
Gyenes Levente polgármester:
Igen. Akkor lenne a dolog önfinanszírozó, ha 100.000,- Ft jutna egy ingatlanra, de ekkora
terhet nem tud felvállalni a lakosság, olyan horribilis lenne. Ez az egyetlen reális lehetőség,
hogy ebből záros határidőn belül legyen valami. A maga részéről vett a kht-nek egy
aszfaltozógépet, egy nagy úthengert, egy billenős teherautót és még egy gépet, tehát végül is a
kht. rendelkezik azzal a gépparkkal, amivel ezt az aszfaltozást végre lehetne hajtani.
Dr. Tóth János képviselő:
Nem olyan egyszerű a dolog. A Bajcsy-Zs. út, a Dózsa György út, a Táncsics M. út, a Szt.
István út már aszfaltos, kb. Gyömrő útjainak 50%-át teszi ki. Az ottani lakosokat hogyan
győzik meg arról, hogy adjanak azért pénzt, hogy a többi utcában elindulhasson az
aszfaltozás?
Sigmond Zsolt képviselő:
A Dózsa György úton például járdát kell építeni aszfaltozás helyett.
Gyenes Levente polgármester:
Elsősorban a poros utcákra kell koncentrálni.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Azok az utcák, amelyek már régóta aszfaltosak, az azokon lévő ingatlanoknak már van egy
viszonylag kialakult értékük. Ahol viszont most lesz aszfaltozás, ott ugrásszerűen meg fog
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emelkedni az ingatlan értéke. A szervezők feladata, hogy értessék meg az emberekkel, ne
csak a 90% fizesse be a hozzájárulást, hanem minél többen.
Dr. Tóth János képviselő:
Van-e olyan számítás, hogy ha nem mindenkire terjesztenék ki ezt, hanem csak oda, ahová a
munkát végezzük, abban az esetben mennyi lenne a beszállási összeg?
Gyenes Levente polgármester:
Nagyjából ugyanennyi lenne a költség. Lesz egy-két olyan utca, ahol az önkormányzatnak
többet kell mellétenni, tehát nem 50%-ot, hanem legalább 65%-ot, de lesz olyan utca, ahol
csak 20%-ot kell mellérakni, mert annyira sűrűn lakott az utca, tele van nyeles telekkel.
Szabadi László képviselő:
Javasolja, hogy 50.000,- Ft körüli összeget mondjanak. Jó hivatkozási alap, hogy itt
tulajdonképpen ingatlan értéknövelő egyéni beruházásról is lehet ebben az esetben beszélni. A
lakosság egy része – amellett, hogy igényli – hajlandó is tenni érte.
Gyenes Levente polgármester:
Nagyon hisz a lakosság önszerveződésében. Az elmúlt 3-4 hónapban végigélte azt, hogy
három utca járdaépítésbe kezdett, az önkormányzat nem tudta őket támogatni, de ő az
alapítványon keresztül támogatta őket nyersanyaggal. Volt olyan, hogy pénteken
odaszállították a Gróf Teleki utca hátsó részéhez a sódert, cementet, és már vasárnap hívták,
hogy nézze meg az új járdát. Az már biztosan látszik, hogy komoly állami pénzekre nem lehet
számítani aszfaltozásra. EU-s pályázati lehetőségekkel kapcsolatban is érdeklődött már, a
Phare Orpheus programban sem lesz olyan, ami a belső úthálózat fejlesztésre, ilyen jellegű
fejlesztésre irányulna. Az a lehetőség van, hogy vagy összefognak a választópolgárokkal és
megcsinálják együtt, ellenkező esetben nem lesz megcsinálva az úthálózat.
Murvai Lászlóné képviselő:
A Kóczán úti telkek értékesítéséből nem tudnák leaszfaltozni?
Gyenes Levente polgármester:
Inkább arra kellene koncentrálni, hogy a pénzt tartalékolják, mert például a szennyvíztisztítót
bővíteni kell, iskolákat kell felújítani, az Erzsébet utcai iskolát 8 osztályosra kell bővíteni.
Iskolabővítésre nem adhatják össze a lakosok a pénzt. Arra, hogy a saját portájuk előtt az út
pormentes legyen, abba be lehet őket vonni, és abba is, hogy az árok ki legyen pucolva, a
járda meg legyen építve.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Mi lenne, ha belevennék a járdaépítést is?
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Gyenes Levente polgármester:
Az a gép nem tudja leaszfaltozni a járdát, mivel 2,5 méter széles.
Hodruszky Lajos alpolgármester:
Így könnyebben meg lehetne győzni azt a lakost is, aki gyalog jár és nincs kocsija, hogy
aszfaltos úttal együtt járdát is kap.
Gyenes Levente polgármester:
A legfontosabb, hogy összerakják az összes idevonatkozó szempontokat, hogy körülbelül
miket lehet elmondani, a szeptemberi ülésre akkor egy komplett anyaggal állnának elő.
Minden párt, illetve szervezet képviselője a saját csapatán belül is mozgósítson, hogy a tagok
is segítsenek a munkában. A Gyömrő 2000 Kör tagjai mentek végig az Eskü utcán, nekik csak
a végére kellett odamenni, és egy önkormányzati tájékoztatót tartani, hogy ilyet terveznek. Ha
minden szervezet és minden párt összefog és próbálja agitálni a lakosságot, akkor sokkal
nagyobb a siker, mintha a 17 képviselő áll neki agitálni. Aki elfogadja azt, hogy ezt a
napirendi pontot halasszák el szeptemberre, az kézfeltartással jelezze.

161/2003. (08.11.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a 2003. évi útépítési ütemre
kiírandó pályázatok megtárgyalását a szeptemberi
rendes testületi ülésre halasztja el.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.
Gyenes Levente polgármester:
A 4. napirendi pont tárgyalásához zárt ülést rendel el. A rendes testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
/polgármester/

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke
jkv. hitelesítő

Varga Ernő
/jegyző/

